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प्रकरण एक 

आफ्रिकेतील गुलामगगरी 

  “एके ददवशी घरातले सगळे लोक कामाला ननघून गेले 
होते. मी आखण माझी छोटी बहीण घराची देिभाल करत 
होतो. तेव्हा दोन पुरूष आखण एक स्त्री भभांत चढून घरात 
आले. तयाांनी आम्हा दोघा भावांडाांना पकडले,” ओलाउदा 
इक्ववआनोने ही घटना आपल्या आतमचररत्रात भलदहलेली 
आहे.  
   1760 साली तयाांच ेगाांबबया देशातून अपहरण झाले, 
तेव्हा ओलाउदा अकरा वषाांचा होता. अपहरणकतयाांनी तया 
भावाबदहणीांना अलग केले. तयाांच्यापैकी एका पुरुषाने 
ओलाउदाला एका पोतयात कोंबले आखण पोते धान्याच्या 
पोतयागत आपल्या िाांद्यावर घेतले. 
 

 

ओलाउदा इक्ववआनोचे गचत्र 
इ.स. 1780 



ओलाउदाला एकदाच नाही, तर अनेकदा गुलाम म्हणून ववकण्यात 
आले. पदहल्यावेळी तो स्वत:ची कशीबशी सुटका करून घरी परतला. 
पण पुन्हा तयाच ेअपहरण करण्यात आले. यावेळी अपहरणकतयाांनी 
तयाला एका इांक्ललश जहाजाच्या कप्तानाला ववकले.   
ओलाउदा इक्ववआनोच्या अपहरणाच्या िूप पूवीपासून युरोपीय लोक 
आफ्रिकी पुरूष, क्स्त्रया आखण मुलाांच ेअपहरण करून तयाांची ववक्री 
करत असत. 1400 साली, युरोपीय लोक येण्याच्या शकेडो वषे 
आधी, आफ्रिकी लोक गुलामाांचा व्यापार करत असत. ई.स. पूवव 300 
साली, उत्तर आफ्रिकेतील अरब लोक काळ्या आफ्रिकी लोकाांना 
मध्यपूवव देशाांमधील बाजारात नेऊन ववकत असत.  

मध्यपूवेत पोहोचपेयांत बरेच गुलाम भयानक उष्मा, थकवा आखण 
तहानेने मतृयुमुिी पडत. यातून बचावलेल्या गुलामाांना 
भूमध्यसागरापार युरोपात नेऊन ववकले जात असे. अरब व्यापारी 
पक्िम फ्रकनाऱ्यावरील तसेच पूवव आफ्रिकेतील लोकाांचीही ववक्री करत 
असत. अरब व्यापाऱ्याांबरोबरच काही आफ्रिकी टोळ्यादेिील गुलाम 
भमळवण्यासाठी लगतच्या गावाांवर छापे टाकत असत. 
आियावची गोष्ट आहे, आफ्रिकी लोक आपल्याच लोकाांचा व्यापार 
कशासाठी करत? आफ्रिका हा एक ववशाल िांड आहे. नतथे शकेडो 
ववववध समूह आखण जमाती आहेत. लोक आपल्याच जमातीच्या 
लोकाांशी सांबांध ठेवत असत. िें च आखण डच लोक कसे वेगवेगळ्या 
देशाांतील आहेत, तशीच भावना आफ्रिकेतील दोन जमातीांमध्ये होती. 
यारुबा जमातीतील लोकाांनी हौसा जमातीतील लोकाांचा पराभव 
केला, तेव्हा तयाांनी हौसा लोकाांना गुलाम म्हणून ठेवले.  

 
आफ्रिकेत एका गुलामाच ेजीवन 
आफ्रिकेत ववकले गेलेले बरेचसे गुलाम युद्धकैदी असत. ओलाउदा 
इक्ववआनोसारख्या काही लोकाांच ेअपहरण करून तयाांची गुलामाांच्या 
व्यापाऱ्याांना ववक्री केली जात असे. काही लोकाांना तयाांनी केलेल्या 
गुन्याची भशिा म्हणून गुलाम बनवत असत. जेव्हा घरी अन्नपाणी 
नसे, तेव्हा काही आईबाप आपल्या मुलाांना ववकत असत. यामुळे 
मुलाांना फ्रकमान िायला तरी भमळेल, अशी तयाांची अपेिा अस.े 
काही लोक कजव चकुवण्यासाठी गुलामगगरी पतकरत असत. काही 
भागात तर लोकाांच ेअपहरण करून ववकणाऱ्या लोकाांनाही गुलाम 
बनवले जात असे. कुणा गुलाम आईच ेमूल आपोआप नतच्या 
मालकाचा गुलाम होत असे.  
पण आफ्रिकेतील गुलामाांना इतर देशाांतील गुलामाांसारिी ननदवयी 
वागणूक भमळत नसे. मालक गुलामाांना आपल्या कुटुांबाचेच सदस्य 
मानत असत.  

गलुामाांचे अरब व्यापारी पळवनू आणलेल्या काळ्या 
लोकाांना गलुाम म्हणून ववकण्यासाठी घेऊन जात आहेत.  



राजा त ेगुलाम 
एवढेच नव्हे, तर आफ्रिकी राजघराण्याच ेप्रमुि फ्रकां वा इतर सदस्यदेिील 
गुलाम बनू शकत असत. इब्राहामा हा फुल्बे जमातीचा राजपुत्र होता. तयाने 
जेन्ने आखण दटांबवटू या शहराांमध्ये राहून भूगोल, िगोलशास्त्र, गखणत, धमव 
आखण कायदा याांचा अभ्यास केला. वयाच्या सतराव्या वषी इब्राहामा सैन्यात 
दािल झाला आखण मग युद्धकैदी बनला. तयाला एका इांक्ललश जहाजाच्या 
कप्तानाला ववकण्यात आले आखण मग अमेररकेला नेऊन भमभससीपीमध्ये 
गुलाम म्हणून ववकण्यात आले. 
अशाचप्रकारे, नायजेररयाच्या राजाचा मुलगा उकासो यालाही गुलाम 
बनवण्यात आले. एका अरब व्यापाऱ्याने तयाला पाण्यावर चालणारे पांि 
असलेले घर बघायला सोबत नेले. त ेपांि असलेले घर म्हणजे गुलामाांनी 
भरलेले एक डच जहाज होते. अरब व्यापाऱ्याने राजपुत्राला जहाजाच्या डच 
कप्तानाला ववकले.  

गुलामाांच ेआफ्रिकी व्यापारी गुलाम भमळवण्यासाठी 
गावावर हल्ला करतात.  

“बरेच ददवस प्रवास केल्यावर मला एका सरदाराकड ेसुपूदव केले,” 
ओलाउदा इक्ववआनो भलदहतो. “सरदाराला दोन पत्नी होतया आखण 
तयाांनी मला चाांगली वागणूक ददली.” गोल्ड कोस्ट (सध्याच ेघाना) 
येथील अशाांती या जमातीत गुलाम ललन करू शकत असे, सांपत्ती 
ठेवू शकत असे आखण तयाला मालकाच्या सांपत्तीचा काही भागही 
भमळू शकत अस.े काही गुलामाांकड ेतयाांच ेस्वत:चे गुलाम असत 
आखण काही गुलाम आपल्या मालकाच ेननधन झाल्यावर स्वत: 
मालक बनत.  
काही गुलाम सैननक बनत आखण काही अगधकारी पदापयांत 
पोहोचत. काही गुलाम िाणीतून सोने आखण मीठ काढत फ्रकां वा 
झाडातून रबराचा चीक काढत फ्रकां वा हस्तीदांत गोळा करत. काही 
गुलाम मोठ्या शतेाांवर काम करत.  
  

गुलामाांच्या आफ्रिकी व्यापाऱ्याांचा गावाांवर छापा 
 
आफ्रिकी व्यापारी नेहमी घोडयाांवर स्वार होऊन आफ्रिकी गावाांना 
वेढा घालत. ते तेथील घरे जाळून टाकत आखण पळून जाणाऱ्या 
लोकाांचा पाठलाग करत.  

हल्लेिोर बांदीवानाांना एकत्र लाकडी फळ्याांमध्ये फ्रकां वा सािळ्याांमध्ये 
जिडून घोडयाांच्या शपेटीला बाांधनू टाकत. शतेाांमध्ये शतेकऱ्याांवर 
हल्ला करताना कुणी उलट हल्ला करण्याची शवयता असे. अशा 
पररक्स्थतीत, तेथनू लवकर ननसटता यावे यासाठी घाई करावी लागे. 
हल्लेिोर लोक गुलामाांना बराकीत फ्रकां वा मातीतील िडडयात 
सािळ्याांनी जिडून ठेवत. युरोपीय लोक आफ्रिकेत येण्यापूवी 
हल्लेिोर या गुलामाांना इतर आफ्रिकी जमातीांना ववकून टाकत.  



युरोपीय लोकाांच ेआगमन झाल्यानांतर गुलामाांची मागणी वाढली. 
युरोपीय लोक आफ्रिकी व्यापाऱ्याांना गुलामाांच्या बदल्यात मालाची 
ववक्री करत. काहीवेळा युरोपीय लोक स्वत: फ्रकां वा आफ्रिकी 
टोळ्याांना भाडयाने घेऊन गावाांवर हल्ले करत आखण तेथील 
लोकाांना गुलाम बनवत.  
युरोपीय लोकाांनी समुद्र फ्रकनारी चाळीस फ्रकल्ले बाांधले होते. 
पकडून आणलेल्या फ्रकां वा िरेदी केलेल्या गुलामाांना ते कैद करून 
नतथे ठेवत. पोतुवगीज लोकाांनी अटलाांदटक महासागराच्या 
फ्रकनाऱ्यावर एका उांच पववतावर एक्ल्मना फ्रकल्ला बाांधला. हा 
फ्रकल्ला आता घाना या देशात आहे. या फ्रकल्ल्यात एका वेळी एक 
हजार गुलाम ठेवता येत होते. फ्रकल्ल्यात उांच मनोरे होते आखण 
फ्रकल्ल्याच्या भभांती 50 फूट (10 मीटर) जाड होतया. 

या फ्रकल्ल्याांभोवती पाण्याने भरलेले िांदक असत. 
फ्रकल्ल्याच ेरिण करण्यासाठी चारश ेतोफा होतया. मध्य 
आफ्रिकेतील गुलामाांना सािळ्याांनी जिडून शकेडो मैल 
चालवत नेत फ्रकां वा नदीतून नेत. जहाज येईपयांत तयाांना 
दीघव काळ कैदेत ठेवत. काळ सरत गेला तसे, युरोपीय 
फ्रकल्ले वेगवेगळ्या लोकाांच्या ताब्यात गेले. कारण 
वेगवेगळ्या देशाांतील व्यापाऱ्याांमध्ये गुलामाांसाठी स्पधाव 
ननमावण झाली. अिेरीस, इांललांड, िान्स आखण हॉलांड हे देश 
गुलामाांच्या व्यापारात सवावगधक सफ्रक्रय झाले.  

एकमागी दरवाजा 
सध्याच्या सेनेगल देशापासून 2 मलैाांवर (3 फ्रकलोमीटरवर) 
असलेल्या गोरी बेटावर व्यापाऱ्याांची घरे असत. जहाजावर 
चढवण्याआधी व्यापारी लोक गुलामाांना आपल्या घराच्या 
अांधाऱ्या तळघरात ठेवत. आज पयवटक गुलामाांना जहाजावर 
घेऊन जाणाऱ्या तथेील दरवाजात उभे राहू शकतात. त ेकल्पना 
करू शकतात की एका अनोळिी देशात गुलाम म्हणून जाताना 
या आफ्रिकी लोकाांना कसे वाटत असेल.   



गुलामाांच्या 
व्यापाराववरोधात 

राज्यकते 
 
काही आफ्रिकी 
राज्यकत े
गुलामाांच्या 
व्यापारात गुांतले 
असले तरी अनेक 
राज्यकतयाांनी 
तयाववरुद्ध सांघषव 
केला. तयावेळी 
राणी एनखझांगा 
सध्याच्या अांगोला 
देशावर राज्य 
करत होती. नतने 
पलायन केलेल्या 
गुलामाांच ेरिण 
केले. 1600 साली 
नतने गुलामाांच्या 
पोतुवगीज 
व्यापाऱ्याांवर छोटी 
आक्रमणे केली.  

यरुोपीय व्यापारी 
आफ्रिकेत लोकाांच्या 
बदल्यात माल ववकत 

आहेत.  

युरोपीय देशाांप्रमाणेच 
फ्रकतयेक आफ्रिकी 
समूहदेिील गुलामाांच्या 
व्यापारात पैसा कमावण्यास 
उतसुक होते. कालाांतराने, 
अनेक आफ्रिकी राजाांनी 
युरोपीय व्यापाऱ्याांना 
गुलामाांची ववक्री केली. 1726 
साली डाहोमी (आता बेननन) 
देशाचा राजा अगाजाने 
इांललांडचा राजा जॉजव एक 
याला चाळीस गुलाम व एक 
पत्र पाठवले. राजा अगाजा 
गुणवत्तापूणव माल ववकत 
घेण्यास उतसुक होता, असे 
तयाने पत्रात भलदहले. तयाने 
पत्रात हेदेिील भलदहले 
“....अशा गुणवत्तापूणव 
मालाच्या बदल्यात तो 
हजार गुलाम देऊ शकतो.” 

गुणवत्तापूणव माल याचा अथव होता, बांदकुा, 
बांदकुीची दारू, कापड, लोिांडी सळया, तांबाि,ू 
मद्य, सोने आखण कवडया (याांचा वापर काही 
लोक पैसा म्हणून करत).  
एक डच व्यापारी तयाच्या डायरीत भलदहतो, 
“बांदकुा आखण तयाची दारू हा तेथील सवावगधक 
लोकवप्रय माल होता. तयाचा पुरवठा केला नाही 
तर आम्हाला गुलाम भमळत नसत.” 



वाइल्डफायर नावाच्या जहाजाच्या 
डकेवर बसलेले गलुाम प्रकरण दोन 

प्रवास 

गुलामाांना आफ्रिकेच्या पक्िम फ्रकनाऱ्यावरील व्यापारी 
बांदरापासून एक दीघव, िडतर प्रवास करावा लागे. 
सुरुवातीला, युरोपीय लोक गुलामाांना युरोपात घेऊन 
जात आखण नतथे ववकत. नांतर, ववववध युरोपीय 
देशाांनी अमेररकेत वसाहती स्थापन केल्यावर, 
गुलामाांना अटलाांदटक महासागरामागे तेथे नेले जाऊ 
लागले. नतथे तयाांना गूळ, सािर आखण मद्याच्या 
बदल्यात ववकले जात असे. मग या वस्तू युरोपात 
ववकून पुन्हा इतर वस्तुांची आखण गुलामाांची िरेदी 
केली जात असे. पक्िम आफ्रिका ते अमेररका या 
प्रवासाला मध्य मागव म्हटले जात असे आखण 
यासाठी सुमारे पांचचेाळीस ददवस लागत.  



गलुामाांचे व्यापारी त ेपाद्री आखण 
गीतकार 
जॉन न्यूटन हे एक इांग्रज कप्तान होत.े 
तयाांनी गलुामाांचा व्यापार करणे सोडून 
ददले आखण त ेपाद्री बनले. तयाांनी 
अमेखझांग ग्रसे नावाचे भजन भलदहले. 
तयात “ज्याने माझ्यासारख्या 
अभालयाला वाचवले,” अशी ओळ आहे. 
“कुणालातरी गलुाम करणां, ही गोष्ट 
मन बगधर करत ेआखण गलुामाांच्या 
व्यापाऱात गुांतलेले लोक इतराांच्या 
द:ुिाबाबत उदासीन होतात,” असे 
तयाांनी भलहून ठेवले आहे.  

नांतर, काही जहाजे आफ्रिकेचा पक्िम फ्रकनारा सोडून केप ऑफ 
गुड होपला वळसा घालून पूवव फ्रकनाऱ्यावर गेली आखण नतथे 
लोकाांच ेअपहरण करून तयाांचा व्यापार करण्यास सुरुवात केली. 
आफ्रिकेच्या पूवव फ्रकनाऱ्यापासून अमेररकेत जाण्यास दोन-तीन 
मदहने लागत.  
  
जहाजाच ेकमवचारी गुलामाांना माल फ्रकां वा जनावरच समजत. 
“जहाजावर आणल्यावर कमवचाऱ्याांनी मला हवेत वर उडवले, मी 
ननरोगी आहे की नाही हे तपासण्यासाठी,” ओलाउदा इक्ववनआनोने 
भलदहले आहे. यापूवी तयाने कधी गोऱ्या लोकाांना पादहले नव्हते. 
कुणीतरी तयाला साांगगतले होते की गोरे लोक काळ्या लोकाांना 
िातात. तयामुळे आगीवर ठेवलेल्या भाांडयात उकळणारे पाणी 
पाहून तो भीतीने बेशुद्ध पडला. तयाला वाटले की गोरे लोक तयाला 
तयात भशजवणार आहेत. “आफ्रिकेतील गुलामाांना जहाजावरील 
गुलामाांइतके ननदवयीपणे वागवले जात नसे,” ओलाउदा म्हणतो.  

तो आपल्याच देशात गुलाम व्हायला आनांदाने तयार झाला 
असता.  
 
अमेररकेत जाण्याआधी गुलामाांची तपासणी केली जात असे. 
तयाांच्या स्नायुांना आखण साांध्याांना गचमटे काढले जात, तयाांच्या 
दाताांवर, डोळ्याांवर आखण छातीवर ठोसे ददले जात. ननरोगी 
गुलामाांवर तयाांच्या मालकाचा फ्रकां वा कां पनीचा भशवका मारला जात 
अस.े गुलामाांच्या छातीवर, िाांद्यावर फ्रकां वा गालावर लाल तप्त 
लोिांडाने हा भशवका मारला जात असे.  

प्रवासाआधी एक 
व्यापारी एका 

ननरोगी गलुामाला 
तप्त लोिांडाने 

भशवका मारत आहे.  



जहाजावर गुलाम 
नेहमी भुकेले असत. 
गदीमुळे तयाांना अांग 
मुडपून बसावे लागत 

असे.  

प्रवासात आजार 
 
िें च जहाज रोडरचा चालक आखण बरेचसे कमवचारी एकदा नेत्ररोगाने आजारी 
पडले. तयाांच्या डोळ्याांना सूज आली. तयामुळे तयाांना तातपुरते फ्रकां वा कायम 
अांधतव आले. एका वादळात बचावल्यावर, रोडर मागव चुकले. तयाांनी एका 
स्पॅननश जहाजाकड ेमदत मागगतली. पण मदत भमळाली नाही. तया स्पॅननश 
जहाजावरच ेसवव लोक अांध झाले होते. शेवटी, रोडरच्या चालकाची दृष्टी परतली 
आखण जहाज वेस्ट इांडडजमधील लवाडलुेप या िें च बेटावर पोहोचले. कप्तानाने 
एकोणचाळीस अांध गुलामाांना समुद्रात फेकून ददले. स्पॅननश जहाज कुठल्याच 
बांदरावर पोहोचले नाही. तयाच ेपुढे काय झाले, याची नोंद नाही.  

कधीकधी ददवसा क्स्त्रया आखण मुलाांना जहाजाच्या डकेवर 
जाऊ ददले जात असे. रात्री सवव गुलामाांना मालाच्या 
गोदामात डकेच्या िाली ठेवत असत. पण नतथे इतकी गदी 
असे की कूस बदलणेही कठीण जात असे. गुलामाांनी समुद्रात 
उडया मारू नयेत म्हणून तयाांच ेपाय आखण मनगट 
सािळ्याांमध्ये जिडत. आफ्रिकेचा फ्रकनारा नजरेआड 
होईपयांत तयाांना याच क्स्थतीत राहावे लागत असे.  
  
बरेच कप्तान जहाजाांमध्ये जास्तीतजास्त गुलाम भरून जास्त 
पैसा कमावण्याचा ववचार करत. प्रवासात काही गुलाम मेले 
तरी तयाांना पवाव नसे. गदीमुळे गुलामाांना िडबडीत, लाकडी 
फळ्याांवर झोपावे लागत असे. कधी कधी अपुऱ्या जागेमुळे 
तयाांना एकावर एक फळ्याांवर बसलेल्या अवस्थेत झोप 
काढावी लागत अस.े  



j 

जहाजावरील भोजन आखण पाणी 
1600 साली जहाजाांवर धान्य  व पाण्याचे भमश्रण भशजवनू घट्ट करून 
गुलामाांना िायला देत. 1700 साली गुलामाांना िायला फळे, बबक्स्कटे, वाटाणे 
आखण िाऱ्या माांसाचा छोटा तुकडा भमळू लागले. जेव्हा गुलाम आतमहतया 
करण्यासाठी भोजनाचा तयाग करत तेव्हा तयाांचे तोंड धातचु्या साधनाांनी 
बळजबरीने उघडून जेवण आत कोंबत.  
प्रवासाच्या शवेटी, ववफ्रक्रच्या हेतूने गुलाम जाडजुड व्हावेत म्हणनू तयाांना 
जास्त भोजन देत. फ्रकनाऱ्यावर पोहोचल्यावर, काही गुलामाांना शेतावर घेऊन 
जात आखण िायला घालून गुबगुबीत बनवत.  
गुलामाांना भमळणाऱ्या पाण्याला मयावदा होती. काही वेळा तयाांना ददवसाला फक्त 
एक कप पाणी देत. बऱ्याच जहाजाांवर, पाणी अस्वच्छ वपांपाांमध्ये साठवून 
ठेवत. तयामुळे आजार पसरत, मतृयू होत.  

अमेररकेला पोहोचपेयांत हजारो गुलाम मरत फ्रकां वा स्वत:ला मारून 
टाकत. एकदा एक पोतुवगीज जहाज 1200 गुलाम घेऊन 
आफ्रिकेहून ननघाले आखण दक्षिण अमेररकेतील ब्राझील देशात 
फक्त 600 गुलाम घेऊन पोहोचले. शाकव  माशाांच ेथवे नेहमी अशा 
जहाजाांचा पाठलाग करत. गुलाांमाांच ेशव कधी फेकतात फ्रकां वा 
गुलाम पाण्यात कधी उडी मारतात, याची ते वाट बघत.  

शौचालय म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या टबात मुले बऱ्याचदा पडत असत. 
डकेच्या िाली गोदामाांमध्ये हवा एवढी गरम आखण दगुांधीत असे की काही 
गुलाम गुदमरुन मरत. काही जहाजाांवर दर सकाळी दोन-तीन गुलाम मरून 
पडलेले ददसत.   
समुद्र शाांत असला की काही वेळा गुलामाांना थोडा वेळ डकेवर घेऊन जात. 
तयाांना चाबकाच ेफटके लगावून गाण्यास व नाचण्यास भाग पाडले जात असे. 
यामुळे गुलामाांना व्यायाम भमळत असे आखण कमवचाऱ्याांच ेमनोरांजन होत असे. 
वादळी हवामान असताना, गुलामाांना गोदामाांमध्ये ठेवत. जहाजाच्या 
हेलकाव्याांमुळे काही गुलामाांना उलट्या होत. तयामुळे गोदामाांत दगुांधी वाढत 
अस.े  
 

गुलामाांच ेबांड 
बरीचशी बांड ेआफ्रिकेचा फ्रकनारा सोडण्याआधी फ्रकां वा सोडल्यावर लगेच होत. 
सहसा बांड ेअयशस्वी होत कारण गुलाम नन:शस्त्र असत आखण कमवचाऱ्याांकड े
बांदकुा व तलवारी असत. कमवचारी बांडिोराांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या भशिा 
करत. कधी तयाांना चाबकाच ेफटके मारत, कधी गळा दाबत, कधी फाशी देत, 
कधी गोळी मारत, कधी अवयव कापत तर कधी पाण्यात बुडवून टाकत.  

टॉम्बा, एक शरू नेता 
काही इांक्ललश व्यापाऱ्याांनी सध्याच्या गगनी देशातील एक आफ्रिकी नेता टॉम्बा 
याला गलुाम बनवले. कारण तयाने इतर आफ्रिकी नेतयाांना गलुामगगरी प्रथेस 
ववरोध करण्यास साांगगतले. टॉम्बा जहाजाच्या गोदामात होता, तवे्हा एक स्त्री 
गलुाम तयाच्याकड ेएक हातोडा घेऊन आली. टॉम्बा, आणिी एक गलुाम आखण 
ती स्त्री गलुाम गपुचुप डकेवर आले. नतथे काही नाववक झोपले होत.े टॉम्बाने 
एका नाववकाच्या डोवयावर हातोडयाने प्रहार केला. तयाचवेळी कप्तान हाडडांग आखण 
इतर कमवचारी डकेवर आले.  
टॉम्बा आखण इतर गलुामाांना जड लोिांडी बेडया ठोकण्यात आल्या, चाबकाने 
फोडून काढण्यात आले. पण त ेबळकट असल्यामळेु तयाांना चाांगली फ्रकांमत 
भमळेल, या हेतनेू तयाांना क्जवांत ठेवण्यात आले. स्त्री गलुामाला नतच्या अांगठ्याद्वारे 
लटकवनू व मग सरुा िपसनू नतची हतया करण्यात आली.  



स्पॅननश जहाज 
अॅभमस्टॅडवरील 
गलुामाांचे बांड  

. 

1532 साली पोतुवगीज जहाज भमभिकॉडड वआवर शांभर 
गुलामाांच्या सािळ्या सैल होऊन तुटल्या. मोकळ्या 
झालेल्या गुलामाांनी तीन वगळता सवव कमवचाऱ्याांना 
ठार केले. वाचलेले तीन कमवचारी एका नावेतून 
पळून गेले. पण गुलामाांचे पुढे काय झाले, याची 
मादहती कुणालाही नाही.  

तीस वषाांनांतर, एक स्पॅननश जहाज दक्षिण 
अमेररकेच्या फ्रकनाऱ्यावर उध्वस्त झाले. तेव्हा 
बांददवान गुलामाांनी यात बचावलेल्या नाववकाांना 
ठार मारले. इलेकस नावाचा एक गुलाम दक्षिण 
अमेररकेतच राहीला आखण तेथील स्थाननक 
इांडडयन लोकाांचा नेता बनला.  
 
1700 च्या दशकात, एका इांक्ललश कप्तानाने 
आफ्रिकेतील एक नदीत आपल्या जहाजाचा 
नाांगर टाकला. तयाने अनके आफ्रिकी लोकाांना 
व्यापारासाठी जहाजावर येण्यास साांगगतले. पण 
ते जहाजावर आल्यावर जहाजाने तयाांना घेऊन 
पलायन केले. जहाज समुद्रावर पोहोचले तेव्हा 
वादळ आल्याने ते पुन्हा माघारी फ्रफरले. यामुळे 
तयाांना नदीत पूवीच्याच जागेवर नाांगर टाकावा 
लागला. मग जवळच फ्रकनाऱ्यावर राहाणारे 
काही आफ्रिकी लोक जहाजावर चढले. तयाांनी 
बऱ्याचशा कमवचाऱ्याांना ठार मारले आखण 
आपल्या आफ्रिकी बाांधवाांची सुटका केली.   
 
1730 च्या दशकात, इांक्ललश जहाज भलटल 
जॉजववरील शहाण्णव आफ्रिकी लोकाांनी जहाज 
ताब्यात घे ऊन काही कमवचाऱ्याांना समुद्रात 
फेकून ददले. इतर कमवचारी आखण चालक 
बांदकुा घेऊन एका िोलीत लपून बसले. तयाांना 
आशा होती की आफ्रिकी लोक शरण येतील 
कारण तयाांना जहाज चालवता येत नव्हते. पण 
तयाांचा अांदाज चकुला. आफ्रिकी लोकाांनी जहाज 
पुन्हा आफ्रिकेला नेले आखण ते पळून गेले.   



प्रवास सांपल्यावर 
 
गुलामाांची जहाजे अमेररकेत आल्यावर बचावलेल्या 
गुलामाांना िलु्या बाजारात ववकले जात असे. आपल्या 
पसांतीचा गुलाम ननवडण्यासाठी िरेदीदाराांची अिरश: 
झुांबड उडत असे. ओलाउदा इक्ववआनो वेस्ट इांडडजच्या 
बाबावडोसमध्ये उतरल्यावर तयालाही ववकण्यात आले. 
“नातेवाईक आखण भमत्र एकमेकाांपासून अलग झाले,” 
तो भलदहतो. तयाांच्यापैकी अनेकाांनी पुन्हा कधी 
एकमेकाांची तोंड ेपादहली नाहीत.  

गलुामाांचे व्यापारी 
स्थाननक 
वतृ्तपत्राांत 
आपल्या 

गलुामाांच्या 
ववफ्रक्रची जादहरात 

देत असत. 
सोबतच्या 

गचत्रात, 1744 
साली चाल्सव 
टाऊन मध्ये 

प्रकाभशत झाललेी 
जादहरात.  

चाल्सव टाऊनच्या 
नावात बदल 

 
दक्षिण अमेररकेतील 
चाल्सव टाऊनच ेनाव 
इललांडचा राजा 
चाल्सव दसुरा, 
याांच्या सन्मानाथव 
ठेवण्यात आले होत.े 
हे नाव 1783 साली 
क्राांनतकारकाांच्या 
युद्धानांतर चाल्सवटन 
असे बदलण्यात 
आले. 

ज्या गुलामाांची ववक्री होत नसे, तयाांना 
कचरा म्हणत. तयाांना कमी फ्रकां मतीत ववकले 
जात असे. यामध्येही ज्याांची ववक्री होत 
नसे, तयाांना जहाजावर अन्नपाण्याववना 
मरायला सोडून ददले जात अस.े जवळच्या 
बेटाांवरच ेगुलाम याांतल्या काहीांना वाचवत. 
पण बरेचसे तहान-भुकेने मरत.  
 
गुलाम दक्षिण कॅरोभलनातील चाल्सव टाऊनला 
पोहोचत तेव्हा कुणी गुलाम आजारी नाही 
याची िात्री करण्यासाठी तयाांना फ्रकडनाशक 
घरात ठेवत. हे घर बांदरावरच्या एिाद्या 
बेटावर अस.े समजा, जहाजावरील कुणाला 
देवी रोग झाला तर तयाला या घरात 
मदहनाभर ठेवत. चाल्सव टाऊनजवळील 
फ्रकनाऱ्याला फ्रकां वा गोदीला आजही इलबो 
म्हणून ओळितात. कारण पक्िम 
आफ्रिकेतील बऱ्याचशा इलबो जमातीच्या 
लोकाांनी नतथे पाण्यात उडी मारून 
आतमहतया केली होती.  



व्हक्जवननयातील 
जेम्सटाऊन 
वसाहतीत 

आलेले गलुाम. 
प्रकरण तीन 

अमेररकेत गुलामाांचा व्यापार 

1619 साली, सध्याच्या मॅसेच्युसेट्स येथे 
मेफ्लॉवर नावाच ेजहाज पोहोचण्याच्या एक 
वषव आधी, वीस आफ्रिकी लोकाांना एका डच 
जहाजातून व्हक्जवननयाच्या जेम्सटाऊन बब्रटीश 
वसाहतीत आणण्यात आले. जहाजाच्या 
कप्तानाने काही आफ्रिकी गुलाम नतथे ववकून 
टाकले. या गुलामाांनी नतथे वेठबबगार म्हणून 
ववनावेतन फ्रकतयेक वषे काम केले. याांतील 
काही गुलामाांना बऱ्याच वषाांनी मुक्त केले गेले. 
इतराांना आयुष्यभर गुलामगगरी करावी लागली.  



व्हक्जवननयासाठी तांबािू 
 

जेम्सटाऊनमध्ये सुरुवातीच्या काळात 
स्थायीक झालेला जॉन रॉल्फ याने एका 
अमेररकी इांडडयन प्रमुिाची मुलगी 
पोकाओन्तासशी ललन केले. जॉन रॉल्फने 
वेस्ट इांडडजमधून तांबािूच ेबीज आणून 
व्हक्जवननयामध्ये वाढवले. 1614 साली 
तयाने तांबािूची सुकलेली पाने युरोपला 
पाठवली. नतथे ती िूप लोकवप्रय झाली. 
काहीच वषाांनांतर, व्हक्जवननयातील 
शेतकऱ्याांनी 50,000 पौंड (22,680 फ्रकलो) 
तांबािू युरोपला पाठवला. यात शेतकऱ्याांनी 
िूप पैसा कमावला. यामुळे वसाहतीच्या 
अथवव्यवस्थेसाठी तांबािूच ेपीक िूप 
महत्त्वाच ेठरले.   

शतकाच्या अिेरीस, अमेररकेच्या दक्षिण भागातील वसाहतीांमध्ये 
मोठमोठे मळे ववकभसत झाले. मग इथे येणाऱ्या फ्रकां वा जन्म घेणाऱ्या 
प्रतयेक आफ्रिकी माणसाला गुलाम मानले जाऊ लागले.  
1700 च्या मध्यास, अमेररकेच्या मेन राज्यापासून जॉक्जवया पयांतच्या 
फ्रकनारी प्रदेशाांत गुलामाांचे व्यापारी आखण दलाल याांची सांख्या वाढली. 
गुलामाांच्या व्यापारात ऱ्होड आयलांडमधील न्यूपोटव आखण बब्रस्टॉल 
तसेच दक्षिण कॅरोभलनातील चाल्सवटन याांसारिी छोटी शहरे सवावत 
सफ्रक्रय होती. गुलामाांच्या व्यापारात रमणारे व्यापारी, जहाजाच े
मालक, दलाल आखण कप्तान हेदेिील फ्रफलाडके्ल्फया, न्यूयॉकव  आखण 
बोस्टन अशा मोठ्या शहराांमध्ये काम करत असत.  
  
बोस्टन आखण न्यू इांललांड प्रदेशातील इतर शहरे जहाजननभमवतीची कें दे्र 
होती. वसाहतीत बाांधण्यात येणारी जहाजे इांललांडमध्ये बाांधण्यात 
येणाऱ्या जहाजाांपेिा लहान होती आखण तयाांच्यावर कमवचाऱ्याांची 
सांख्याही कमी असे.  
 अमेररकेतनू गलुाम घेऊन जाणारे 

पदहले जहाज डडझायर 
मॅसेच्यसेुट्सच्या माबवलहेड शहरात 
तयार झाले होत.े 1638 साली 
इांग्रज सनैनक जवळच्या सेलम 
शहराच्या फ्रकनाऱ्यावरून डडझायर 
जहाजातनू ननघाले. तयाांच्यासोबत 
अमेररकन इांडडयन युद्धकैदी होत.े 
यदु्धकैद्याांना बब्रटीश वेस्ट 
इांडडजमध्ये ववकल्यावर, 
डडझायरचा कप्तान ववल्यम वपअसव 
न्य ूइांललांडला परतला. तयाने 
आपल्यासोबत कापसू, तांबािू, 
मीठ आखण काही काळे गलुाम 
आणले होत.े हे गलुाम तयाने 
कनेक्वटकट येथे ववकले.  

व्यापारी गलुामाांचा साववजननक भललाव  
करत आहे.   



डडझायर जहाजाच्या पदहल्या दौऱ्यानांतर पांधरा वषाांनी, काही व्यापाऱ्याांनी 
तीन मोठ्या जहाजाांची बाांधणी, कमवचारी आखण आवश्यक सामान याांमध्ये 
पैसा गुांतवला. याांपैकी एक जहाज, रेनबो, सोने, चाांदी, हस्तीदांत आखण 
गुलाम याांच्या शोधात आफ्रिकेला गेले. परतताना रेनबोने वेस्ट इांडडजला 
थाांबून जहाजावरच ेगुलाम ववकले आखण मद्य, सािर, मीठ, तांबाि ूिरेदी 
केले. हा माल ते न्यू इांललांड येथे ववकणार होते.  
ताांदळाची भेट  
काही इनतहासकाराांच्या मते, एका दांतकथेनुसार, 1600 च्या दशकात, 
आफ्रिकेच्या पक्िमेला असलेल्या मादागास्कर बेटावरून एक जहाज 
वादळामध्ये चाल्सव टाऊन बांदरात आश्रयाला आले. जहाजाच्या कप्तानाने 
कॅरोभलनाच्या गव्हनवरला काही बबयाणे ददली. येथूनच तेथील वसाहतीत 
भाताच्या वपकाची सुरुवात झाली. कॅरोभलनाचा फ्रकनारी प्रदेश भाताच्या 
वपकासाठी एक आदशव भाग होता. इांललांडच्या थांड हवामानात भात पीक 
उगवत नस,े तयामुळे कॅरोभलनाच्या शतेकऱ्याांना भातपीक घेण्याच ेज्ञान 
नव्हते.   

परांतु गुलामाांना भात पीक कसे 
घ्यायच,े याच ेज्ञान होते. 
आफ्रिकेच्या भातशतेी प्रदेशातून 
आलेल्या गुलामाांनी क्जथे भाताच े
पीक घ्यायच,े तेथील िारे पाणी 
वाहून दलदलीत जाऊ नये 
म्हणून बांधारे बाांधले. तयाांनी 
झाडझुेडपे दरू करून 
भातशतेीसाठी कालवे िोदले. 
गुलामाांनी भाताच ेभरघोस पीक 
घेतले. सुगीच्या काळात, 
गुलामाांनी भात वपकाच ेदेठ 
कापून तयाांची मळणी केली 
आखण दाणे ववलग केले.  

मग तयाांनी भातपीक नावाांवर लादनू कॅरोभलनातील नद्याांद्वारे 
समुद्रापयांत नेले. नतथे हा भात इांललांडला पाठवण्यात आला आखण 
उच्च फ्रकां मतीला ववकण्यात आला.  

दक्षिणेकडील शतेाांच्या 
मालकाांना भाताची शतेी 
कशी करायची, हे गलुाम 

भशकवत आहेत.   

गचांध्या त ेभरजरी 
जॉक्जवया ही वसाहत 1733 साली 
गरीब इांग्रज लोकाांसाठी वसवण्यात 
आली. सुरुवातीला, जॉक्जवयाच्या 
अगधकाऱ्याांनी नतथे गुलामगगरी प्रथेस 
परवानगी ददली नव्हती. कारण 
तयाांना भय होत ेकी गुलामगगरीमुळे 
गरीबाांमध्ये आळस वाढेल. 1749 
साली गुलामगगरी कायद्यात बदल 
करण्यात आला. कारण उत्तर 
कॅरोभलनातील गुलाम व्यापारी श्रीमांत 
होऊ लागले. गुलामाांच्या व्यापारास 
परवानगी ददल्यावर, जॉक्जवयामध्ये 
भात आखण कापूस शेतीचा ववकास 
होऊ लागला आखण जॉक्जवयातील 
काही शेतकरी श्रीमांत झाले.  



नव्या देशाचा जन्म 
  
ऑवटोबर 1774 मध्ये पेनभसल्व्हाननयातील फ्रफलाडके्ल्फया शहरात 
कााँदटनेन्टल कााँगे्रसची पदहली बैठक झाली. वसाहतीांना गे्रट बब्रटनबाबत 
काय तक्रारी आहेत, यावर चचाव करण्यासाठी प्रनतननधी भेटले. परांतु 
तयाांनी असाही एक प्रस्ताव मांजूर केला की यापुढे वसाहतीत गुलामाांना 
आणण्याची परवानगी भमळणार नाही. बब्रटीश सरकारने हा प्रस्ताव 
अमान्य केला. कारण बऱ्याच इांग्रजाांनी वसाहतीला गुलाम पुरवणाऱ्या 
रॉयल आफ्रिका कां पनीत मोठी आगथवक गुांतवणूक केली होती.  
  
वसाहतीांनी स्वत:ला बब्रटनपासून स्वतांत्र करण्याचे ठरवले. थॉमस 
जेफरसन या व्हक्जवननयातील वफ्रकलाने कााँदटनेन्टल कााँगे्रसच्या सभेत 
स्वातांत्र्याचा जादहरनामा भलदहला. वसाहतीला स्वातांत्र्य का हवे आहे, 
याची कारणे तयात भलदहली होती. पदहल्या मसुदात तयाांने गुलामगगरी 
प्रथेचा उल्लेि केला, परांतु कॅरोभलना वसाहतीने गलुामगगरीचा उल्लेि 
काढून टाकण्यासाठी दबाव आणला.  
  
क्राांनतकारी लढ्यादरम्यान (1775-1783) गुलामाांच्या व्यापारात िोट 
आली. गुलामाांची काही जहाजे चाचगेगरी करू लागली. काही िाजगी 
जहाजाांना शत्रुांच्या जहाजाांवर हल्ला करण्याची परवानगी होती. एका 
िाजगी इांक्ललश जहाजाच्या कप्तानाने जहाजावरच्या पन्नास आफ्रिकीांना 
बांदकुा ददल्या आखण वेस्ट इांडडजच्या फ्रकनाऱ्यावरील िें च जहाजावर 
हल्ला करण्यास साांगगतले. गुलामाांनी बऱ्यापैकी सांघषव केला, अशी नोंद 
तया कप्तानाच्या रोजननशीत आढळते.  यानांतर कप्तानाने गुलाम 
ववकण्यासाठी जहाज जमैकाला नेले.  
 
 

बेजाभमन 
िाँ कलीन, जॉन 
अॅडम्स आखण 

थॉमस 
जेफरसन 

स्वातांत्र्याच्या 
जादहरनाम्याचा 

पदहल्या 
मसदु्यावर चचाव 
करत आहेत.   

परांतु युद्धानांतर कापसाच्या भरघोस उतपादनामुळे 
श्रीमांत लोकाांना गुलामाांची गरज वाटू लागली. 
1790 पयांत दक्षिणेकडील राज्यातील 
शतेकऱ्याांच्या जभमनी या वपकामुळे नापीक 
झाल्या होतया. नतथे वपके उगवणे कठीण होऊन 
बसले होते. 



तया काळात युरोपात तांबािचू ेअमाप पीक आले होते. कारण स्पेन, 
स्पॅननश वेस्ट इडडज आखण डच ईस्ट इांडडज (सध्याच ेइांडोनेभशया) 
येथेही तांबािूच ेपीक घेतले जाते असे. ताांदळू आखण नीळ याांसारिी 
इतर वपके आता पदहल्याइतकी फायदेशीर रादहली नव्हती. पण 
इांललांडमध्ये ववकभसत झालेल्या नव्या यांत्राांमुळे कच्च्या कापसाची 
मागणी वाढली होती. न्यू इांललांड शाळेतील एक भशिक, एली 
क्व्हटनी, याांनी कच्च्या कापसातील बबयाांपासून सरकी जलद गतीने 
वेगळे करण्याच ेयांत्र तयार केले होते.  

गलुाम कापसापासनू सरकी दरू करणारे यांत्र चालवत आहेत. तयाांचे 
मालक यांत्रातनू ननघणाऱ्या कापसाची तपासणी करत आहेत.   

गुलामाांचा व्यापार करणारे प्रनतवित नागरीक 
 

प्राचीन काळात बऱ्याच भागाांत आढळणारी गुलामगगरी ही वसाहनतक 
अमेररकेची जीवनशैली बनली होती. तथेील समाजातील अनेक आदरणीय लोक 
गुलामाांच्या व्यापारात गुांतले होतां. उदाहरणाथव, पीटर फॅन्युइल, याने बोस्टन 
फॅन्युइल सभागहृ बाांधले होत.े तो एका गुलामाच्या जहाजाचा मालक होता. 
सैन्यासाठी पैसा उभारून क्राांनतकारी लढ्याला मदत करणारा फ्रफलाडके्ल्फयाचा 
रॉबटव मॉरीस हासुद्धा गुलामाांचा व्यापारी होता. युद्धात मोठी मदुवमकी गाजवणारा 
आखण अमेररकी नौदलाचा जनक, जॉन पॉल जोन्स हा गुलामाांच्या जहाजावर 
कमवचारी होता.  जॉजव वॉभश ांलटन, थॉमस जेफरसन, जेम्स मनरो, जेम्स 
मॅडडसन, अॅन््यू जॅकसन आखण असे अनेक अमेररकी राष्ट्राध्यि गुलामाांच े
मालक होत.े 

थोडयाच काळात, कापूस एक प्रमुि पीक बनले. 
कापसाची काही शतेे तब्बल दोन-तीन हजार एकर 
पररसरावर पसरली होती. तयामुळे, अमेररकी 
शतेकऱ्याांना जास्त गुलाम मजुराांची गरज भासू 
लागली.  



थॉमस 
वलाकव सन हे 
इांललांडचे प्रमिु 
गलुामगगरी 

ववरोधक होत.े  

                                              

                                                प्रकरण चार    

                             गुलामाांच्या व्यापारावर बांदी 

1785 साली एका इांक्ललश कॉलेजचा ववद्याथी, थॉमस 
वलाकव सन, याने गुलामगगरी प्रथेतील अमानुषतेबद्दल 
वाचले आखण एक पाररतोवषक ववजेता ननबांध भलहीला. 
तयाच ेशीषवक होते “एिाद्याला तयाच्या इच्छेववरुद्ध गुलाम 
बनवणे योलय आहे का?” 

 वलाकव सनने गुलामाांचा व्यापार सांपवण्यासाठी शवय ते 
प्रयत्न करायच ेठरवले. तो भलव्हरपूल तसेच इतर 
गुलामाांच्या इांक्ललश बांदराांवर गेला आखण तेथील 
कमवचाऱ्याांशी बोलला. तयाने हॉटेलाांना भेटी ददल्या. नतथे 
तरुणाांना मद्य वपण्यास प्रोतसाहन देत आखण मग तयाांना 
गुलामाांच्या जहाजावर नेऊन कमवचारी बनण्यास प्रवतृ्त 
करत. वलाकव सनने गलुामाांच्या जहाजाांची तपासणीही 
केली आखण तेथील डॉवटर, ननवतृ्त व्यापारी आखण 
कप्तान याांच्याशी सांवाद साधला. 



गुलामगगरीववरोधात काव्य आखण  गीत े
 

अमेररकी आखण बब्रटीश कववांनी गुलामाांच्या  
व्यापारववरोधात कववता भलदहल्या.  
सांगीतकाराांनी या कववताांना चाली लावल्या  
आखण गुलामगगरीववरोधातील सभाांमध्ये तया  
गायल्या जाऊ लागल्या. जोसीआ वेजवुड या  
प्रभसद्ध इांक्ललश कुां भाराने गुलामगगरीववरोधी  
चळवळीच ेप्रनतक म्हणून एक छोटेसे भशल्प  
तयार केले. यात हात आखण पाय सािळ्याांनी  
जिडलेला एक काळा माणूस गुडघ्यावर बसून  
म्हणतोय: “काय मी एक माणूस आखण एक भाऊ  
नाही?” भशल्पाची ही आकृती तांबािूच्या डब्याांवर  
सजवली होती. अटलाांदटकच्या दोन्ही फ्रकनाऱ्याांवरील लोक अलांकार म्हणून ती 
अांगावर घालत असत.  

तयाने बेडया, सािळ्या, खिळे आखण बाटलीच ेबूच उघडणारे 
धातुच ेओपनर अशा वस्तू गोळ्या केल्या. तयाने जकात 
िातयात तासनतास घालवून जहाजाांच्या व तयाांतील मालाच्या 
आवक-जावकसांबांधी नोंदीांचा अभ्यास केला.  
गुलामाांशी केल्या जाणाऱ्या वतवणुकीववषयी माहीती भमळवताना 
वलाकव सनला गुलामाांच्या जहाजाांवर काम करणाऱ्या बब्रटीश 
नाववकाांच्याही नोंदी भमळाल्या. तयाला आढळले की आफ्रिकेला 
जाणाऱ्या या नाववकाांपैकी ननम्म्यापेिाही कमी नाववक पुन्हा 
मायदेशी क्जवांत परतले आखण जे परतले ते उरलेले आयुष्य 
आजारी होते.  
एके ददवशी वलाकव सनने एका नाववकाशी गप्पा मारल्या. तयाने 
नुकतांच आपल्या जहाजाच्या कप्तानाला एका नाववकाची हतया 
करताना पादहले होते. बांदरावरून ननघताना गुांडाांच्या एका 
टोळीने तयाांच्यावर हल्ला केला.  

वलाकव सन याांतनू बचावला. 
पण तयाने गुलामाांच्या 
व्यापारासांबांधी तपासणी सुरुच 
ठेवली. उववरीत आयुष्य तयाने 
गुलामाांच्या व्यापाराववरुद्ध 
लेि भलदहले आखण आवाज 
उठवला. 1789 साली, 
ववल्यम ववल्बरफोसव याने 
बब्रटनच्या कायदेमांडळात 
वलाकव सनने गोळा केलेले 
पुरावे सादर केले. परांतु 
तयाांना समथवन भमळाले नाही. 
याच ेकारण, इांक्ललश 
कारिानदार, जहाज उतपादक 
आखण गुलामाांच ेव्यापारी 
याांना आगथवक नुकसान 
होईल, याच ेभय होते.  
परांतु 1807 मध्ये,  
कायदेमांडळाने गुलामाांच्या  
व्यापारावर बांदी घालणारा  
कायदा पाररत केला. 1808 साली अमेररकेने गुलामाांच्या 
आयातीवर बांदी आणली. तोवर िान्सचा लुइभसयाना हा 
भाग िरेदी केल्यामुळे अमेररकेचा भूभाग दपु्पट झाला 
होता. बऱ्याच शतेकऱ्याांना कापूस आखण सािर याांची  
वपके घेण्यासाठी मजुराांची गरज होती. अशाप्रकारे, काही 
आफ्रिकी, युरोपीय आखण अमेररकी लोकाांनी गुलामाांचा 
व्यापार सुरू ठेवण्यासाठी दांड, तुरुां गवास आखण 
मतृयूचीसुद्धा जोिीम पतकरली.   

इांललांमधील 
गलुामगगरीववरुद्ध 
लढा देणारे: शापव, 

मॅकॉले, 
ववल्बरफोसव, 

बवस्टन आखण 
वलाकव सन.  



बब्रटीश जहाजाने गलुामाांनी भरलेले एक जहाज पकडले.  

आफ्रिकी समदु्रात बब्रटीश जहाजाांची गस्त 
बब्रटीश नौका आफ्रिकेच्या पक्िम फ्रकनारी भागात गस्त घालू 
लागल्या. एिाद्या जहाजात गुलाम आहेत, असा सांशय येताच ते 
जहाज अडवू लागल्या. या जहाजाांना पकडणे तसे सोपे नव्हते. 
गुलामाांच ेव्यापारी जहाजननमावतयाांनी बनवलेली वेगवान जहाजे वापरू 
लागले होते. काहीवेळा गस्त नौका जवळ येताच, कप्तान गुलामाांना 
समुद्रात फेकून देत. एका इांक्ललश कप्तानाने बब्रभलयांट नावाच्या 
जहाजाद्वारे गुलामाांचा बेकायदेशीर व्यापार केला. जेव्हा चार गस्त 
नौका जवळ आल्या तेव्हा कप्तानाने तयाच्या कमवचाऱ्याांना गुलामाांना 
नाांगराच्या सािळ्याांना जिडण्याचा आदेश ददला आखण मग नाांगर 
समुद्रात टाकून ददला. यात सवव गुलामाांचा मतृयू झाला.  

गलुामाांना कैद 
करण्यासाठी 
लोिांडाच्या 

अवजड बेडया 
वापरत.  

अशा कठीण पररक्स्थतीतही बब्रटीश 
जहाजाांनी 1,635 जहाजे पकडून 
1,60,000 गुलामाांना मुक्त केले. 
काही गुलामाांना इांग्रजाांनी 1787 
साली मुक्त गुलामाांसाठी 
वसवलेल्या िी टाऊन शहरात 
नेले. हे शहर (हे शहर सध्या 
आफ्रिकेतील भसएरा भलओनची 
राजधानी आहे). इतर गुलामाांना 
अमेररकेने 1816 साली स्थापन 
केलेल्या आफ्रिकेतील लायबेरीया 
देशात नेले. अमेररकेतील काही 
काळे मुक्त गुलामही लायबेरीयात 
स्थानयक झाले.  

बब्रटीश गस्त नौका 
आफ्रिकेच्या पक्िम 
फ्रकनाऱ्यावर फ्रफरत. 
तयामुळे गुलामाांच े
व्यापारी आपली जहाजे 
दक्षिण टोकाच्या केप 
होपला वळसा घालून नेऊ 
लागले.  

एव्हाना, मध्यपूवेतील अनेक  
अरबाांनी आफ्रिकेच्या पूवव फ्रकनाऱ्यावर व्यापारी चौवया वसवल्या 
होतया. स्वादहली व्यापाऱ्याांची मदत घेऊन तयाांनी आफ्रिकेच्या अांतगवत 
भागात गुलामाांचा व्यापार सुरू केला. ते हजारो गुलामाांना एकत्र बाांधनू 
शकेडो मैल चालण्यास प्रवतृ्त करत. नतथनू तयाांना जहाजाने 24 
मैलाांवर झाांजीबार बेटाांवर नेत (झाांजीबार सध्या टाांझाननयात आहे).  



एक प्रभसद्ध गुलामाांचा व्यापारी 
आफ्रिकेच्या अांतगवत भागात दटपू टीब 
नावाचा एक गुलामाांचा व्यापारी राहात 
होता. तयाच्या नावाचा अथव होता “बांदकुाांचा 
आवाज,” कारण तो जेव्हा गावाांवर हल्ला 
करत असे, तवे्हा लोकाांना बांदकुाांचा आवाज 
येत असे. दटपू टीब आखण काही इतर 
व्यापारी काळ्या गुलामाांना ववववध 
प्रकारच्या सेवा करायला लावत. व्यापारी 
गुलामाांसोबतच हस्तीदांताचाही व्यापार करत 
आखण काही गुलामाांना अवजड हस्तीदांत 
जांगलातून समुद्रफ्रकनाऱ्यापयांत वाहून 
आणावे लागत असे.  काही गुलामाांना 
तयाांच्या स्वत:च्याच प्रजातीतील लोकाांवर 
हल्ला करून नवीन गुलाम भमळवावे लागत 
असे. मलुीांना आखण क्स्त्रयाांना घरकाम 
करावे लागे फ्रकां वा अरब पुरुषाांची पत्नी 
बनावे लागे.  

 

पवूव फ्रकनाऱ्यावरील गलुामाांची राजधानी 
 
1832 साली झाांजीबारच ेसवावत मोठे शहर, झाांजीबार हे एका 
ववशाल अरब राज्याची राजधानी तसेच पूवव फ्रकनाऱ्यावरील 
गुलामाांची प्रमुि बाजारपेठ बनले. प्रतयेक वषी, वीस ते चाळीस 
हजार गुलाम झाांजीबारला आणले जात असे. गुलामाांनी भरलेले 
जहाज आले की बाजारातील चौकात वरून िालपयांत िरेदीदाराांची 
गदी होत अस.े   

याांपैकी एक-ततृीयाांश गुलाम झाांजीबारच्या लवांग, कोको आखण 
नारळाची शतेी करणाऱ्या शतेकऱ्याांना ववकले जात असत. नारळाच े
तेल साबण बनवण्यासाठी वापरत असत. बाजारात ववक्री 
करण्याआधी पुरुष गुलामाांच ेशरीर तेल चोपडून चमकवले जात 
अस.े तरूण गुलाम मुलामुलीांना सवावत जास्त फ्रकां मत भमळत असे 
आखण वदृ्ध गुलामाांना सवावत कमी. काही वेळा 150 गुलामाांना एका 
वपांजऱ्यात बांद करून वपांजऱ्याची फ्रकां मत लावली जात असे. 
ज्या गुलामाांची ववक्री होत नसे तयाांना झाांजीबारच्या ओलसर, 
काळोख्या गुहाांमध्ये ठेवत. मग तयाांना जहाजाने अरेबबया, इराक, 
पभशवया (सध्याच ेइराण) फ्रकां वा तुकी येथे ववकत. तयातून अरब 
व्यापाऱ्याांना मूळ फ्रकां मतीच्या दहापट पैसा भमळत असे.  

आजही आफ्रिकेतील बाजारपेठा समदृ्ध आहेत.  



अमेररकी व्यापाऱ्याांनाही झाांजीबारच्या बाजारपेठेचा शोध 
लागला. अमेररकी जहाजे बहुधा मॅसेच्युसेट्स राज्यातील सेलम 
बांदरात थाांबत. जहाजाच ेकमवचारी झाांजीबारच्या गुलाम 
बाजारात सुती कपडयाांच्या बदल्यात गुलाम आखण हस्तीदांत 
िरेदी करत. बांदराची रािण करणाऱ्या बब्रटीश गस्त नौका 
तयाांना रोि ूशकत नसत. अमेररकी कप्तान आपल्या जहाजाांवर 
ववदेशी झेंड ेफडकावत आखण आपल्या जहाजाांची िोट्या 
नावाने व क्रां माांकाने नोंद करत असत.   

अरब व्यापारी दरवषी हजारो गलुामाांना झाांजीबार बेटावर आणत.  



प्रकरण पाच  

दक्षिण आफ्रिकेतील युरोपीय 

आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकावर वसलेले 
सवावत पदहले गोरे लोक डच ईस्ट 
इांडडया कां पनीसाठी काम करत. 1632 
साली ते नतथे एक तळ स्थापन 
करण्यासाठी आले. या तळामुळे डच 
जहाजे आपल्या कमवचाऱ्याांना ताजी 
भाजी आखण माांस देऊ शकले. गोऱ्या 
लोकाांच ेआगमन झाल्यावर तेथील 
बुहुतेक काळे लोक तो भाग सोडून 
ननघून गेले. तयामुळे कां पनीच्या शतेाांवर 
काम करण्यासाठी आफ्रिकेच्या इतर 
भागाांतून गुलाम आणावे लागले.  
नांतर, कां पनीच ेकाही कमवचारी स्वत:च 
शतेी करू लागले. ते बोअर म्हणून 
ओळिले जात. डच भाषेत बोअर 
म्हणजे शतेकरी. जमवन आखण िें च 
शतेकरीही तयाांच्यात सामील झाले.   

डच ईस्ट इांडडया कां पनीची 
जहाजे एका डच बांदरात 

जात आहेत.   



1804 च्या या गचत्रात दक्षिण आफ्रिकेचा एक गलुाम 
आपल्या बोअर मालकासोबत भशकार करून परतत आहे.  

हे सवव शतेकरी स्वत:ला आफ्रिकनर म्हणवू लागले आखण तयाांनी 
आफ्रिकान्स ही नवीन भाषा ववकभसत केली. 1700 पयांत गोऱ्या लोकाांनी 
तया भागातील बहुताांशी सुपीक जभमनी ताब्यात घेतल्या. जे काळे लोक 
अद्याप नतथे राहात होते, ते या शतेकऱ्याांच ेनोकर फ्रकां वा गुलाम बनले.  
डच आखण बब्रटीश याांच्यात दक्षिण आफ्रिकेत बरीच वषे लढाया झाल्या. 
1814 च्या सुमारास बब्रदटशाांनी तेथे राज्य केले. 1834 साली तयाांनी 
गुलामगगरी प्रथा बांद केली. गुलामाांना मुक्त केल्यामुळे हजारो आफ्रिकनर 
लोक शतेी सोडून आपले सामान बैलगाडयाांवर लादनू अांतगवत भागात 
ननघून गेले. यादरम्यान, बांटु बोलीभाषा बोलणाऱ्या लोकाांनी तयाांना 
अडवून तयाांच्याशी लढाया केल्या.  

आफ्रिकेतील स्कॉटीश धमवप्रचारक डॉ. डके्व्हड भलक्व्हांगस्टोन याांनी 
आफ्रिकनर गावाांमध्ये आल्यावर काय घडले, याच ेवणवन केले आहे. 
“तयाांच्या प्रथेनुसार तयाांनी बागकाम करण्यासाठी वीस-तीस क्स्त्रयाांची 
मागणी केली. मी या क्स्त्रयाांना बनघतले....तया आपल्या डोवयावर अन्न, 
पाठीवर मुलां आखण िाांद्यावर फावड ेघेऊन जात होतया.” 
डके्व्हड भलक्व्हांगस्टोन याांनी आफ्रिकी लोकाांना खिस्ती बनण्यासाठी 
प्रोतसाहन ददले. तयाांनी नतथे गुलामाांच्या व्यापाराऐवजी कायदेशीर 
व्यवसाय ववकभसत करण्याची योजना बनवली. एकदा सांध्याकाळी 
भलक्व्हांगस्टोन आखण इतर धमवप्रचारक आपल्या तांबुच्या बाहेर ववश्राांती 
घेत असताना काही गुलाम नतथे आले. तयाांना अवजड लाकडी जोताला 
एकत्र बाांधले होते आखण काही आफ्रिकी लोक तयाांची रािण करत होते. 
गोरे धमवप्रचारक जाणत होते की आपण तयाांना रोिले तर तया 
भागातील पोतुवगीज व्यापारी आपल्यावर हल्ला करतील फ्रकां वा आपली 
रसद तोडतील. “का रोिायच ेनाही तयाांना?” भलक्व्हांगस्टोनने ठामपणे 
प्रश्न उपक्स्थत केला. मग मात्र गोरे लोक ठामपणे गुलामाांच्या बाजूने 
उभे रादहले. गुलामाांच ेव्यापारी जांगलात पळून गेले. धमवप्रचारकाांनी 84 
गुलाम पुरुष, क्स्त्रया आखण मुलाांना मुक्त केले.   

डच ईस्ट इांडडया कां पनी 
 
तयाकाळी अनेक देशाांमध्ये व्यापार करण्यासाठी तीव्र स्पधाव होती. डच 
सरकारने व्यापारात जम बसवण्यासाठी आखण तो वाढवण्यासाठी डच ईस्ट 
इांडडया कां पनीला काही ववशषे अगधकार ददले होत.े सरकारच्या परवानगीने, 
डच ईस्ट इांडडया कां पनी व्यापारासोबतच, स्थाननक अगधकाऱ्याांशी करार करू 
शकत होती, फ्रकल्ले बाांधू शकत होती आखण सनै्यदेिील बाळग ूशकत होती. 
कां पनीचे मखु्यालय डच ईस्ट इांडडजमध्ये (सध्याचे इांडोनेभशया) होत.े तयाांची 
जहाजे यरुोपवरून ईस्ट इांडडजला ये-जा करत असत. ही जहाजे दक्षिण 
आफ्रिकेच्या टोकाला (सध्याचे केप ऑफ गडु होप) थाांबनू, रसद भरून पढेु 
जात असत.  



डके्व्हड भलक्व्हांगस्टोन याांचा मतृयू आफ्रिकेत झाला. 
तयाांना गुलामाांचा व्यापार रोिणे शवय झाले नाही. 
तयाांच ेलेि युरोपात पोहोचताच अनेक धमवप्रचारक 
आखण शोधप्रवासी आफ्रिकेत आले. तयाांनी भलदहलेल्या 
पुस्तकाांमुळे युरोपीय लोकाांचा समज झाला की 
आफ्रिकी लोकाांमध्ये गुलाम म्हणून जगण्याची भावना 
स्वभावत:च आहे. भशवाय, आफ्रिकी लोक स्वत:ची 
काळजी घेऊ शकत नाहीत, तयासाठी तयाांना गोऱ्या 
लोकाांची गरज असते, असाही अथव तयातून ननघत 
होता.  
 

गुलामाांच्या व्यापारामळेु आफ्रिकेवर झालेले 
पररणाम 
गुलामाांच्या व्यापाराने कुटुांबे आखण समाज याांच्यात 
ताटातूट झाली. लोकसांख्याशास्त्रज्ञ, जे लोकसांख्येचा 
आकार आखण ववतरण याांचा अभ्यास करतात, 
तयाांच्या मते गुलामाांचा व्यापार नसता तर आज 
आफ्रिकेत आणिी फ्रकती लोक राहात असते, हे 
साांगता आले असते. ते हेदेिील ननक्ित साांगू शकत 
नाहीत की तेथील भूभागामध्ये काय बदल झाला 
असता. शतेीयोलय जमीन जास्त प्रमाणात असती? 
काही भूभाग जास्त औद्योगगक असते? गुलामाांचा 
व्यापार नसता फ्रकां वा युरोपीय लोकाांनी तो वाढवला 
नसता तर आज आफ्रिका कसा असता? कुणीही या 
प्रश्नाांची उत्तरे देऊ शकलेले नाहीत. पण एक गोष्ट 
ननक्ित आहे: आफ्रिकेने आपले लािो पुरूष, क्स्त्रया 
आखण मुले गुलामगगरीमध्ये गमावली.  

डके्व्हड भलक्व्हांगस्टोन हे 
स्कॉटीश धमवप्रचारक होत.े 
तयाांनी गलूामाांचा व्यापार 
रोिण्याचा प्रयत्न केला.  

कालानुक्रम 

1433 – यरुोपीय जहाजाांच्या कप्तानाांनी पक्िम 
आफ्रिकेच्या फ्रकनाऱ्याचा शोधप्रवास केला. 
1442 – एका पोतुवगीज जहाजाचा कप्तान बारा गलुाम 
घेऊन पोतुवगालला परतला.  

1492 – कोलांबसने नवे जग शोधले.  

1501 – स्पेनने आफ्रिकन लोकाांचा पदहला गट 
तयाांच्या कॅरेबबयन वसाहतीत आणला.  

1619 – उत्तर अमेररकेतील व्हक्जवननया राज्याच्या 
जेम्सटाऊन या पदहल्या इांक्ललश वसाहतीत वीस 
आफ्रिकी लोकाांना आणण्यात आले.   

1772 – बब्रटनने देशातील सवव गलुामाांना मकु्त केले.  

1807 – बब्रटनमध्ये गलुामाांचा व्यापार बांद झाला.  

1808 – अमेररकेत गलुामाांचा व्यापार बांद झाला.  

1861- 1865 अमेररकी नागरी यदु्धाने अटलाांदटक 
गलुामाांचा व्यापार बांद केला आखण अमेररकेतील 
गलुामाांचा व्यापार पणूवत: बांद झाला.  

1888 – ब्राझीलने तयाांच्या गलुामाांना मकु्त केले.  


